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STREET COLLEGE 
 
Na escola aprendemos o que os professores dizem, na formação fazemos o que 
esperam da gente. Na faculdade muitos não suprem os seus desejos e objetivos 
iniçiais. Junto com os nossos sonhos e desejos, cada um possui talentos individuais.  
Infelizmente muitos destes talentos não tem sido valorizados e desenvolvidos no 
nosso sistema de educação tradicional. É aquí que a idéia do STREET COLLEGE 
inicia. 
 
O STREET COLLEGE é uma rede inovativa para uma educação autodeterminada e 
individual. É um espaço (livre) onde os objetivos pessoais são postos em primeiro 
plano. 
 
O STREET COLLEGE é uma plataforma que possibilita o encontro e 
compartilhamento entre jovens de todas as idades para o descobrimento e 
desenvolvimento dos seus talentos e de si próprios. Profissionais de diferentes áreas 
e jovens com diversos interesses trabalham juntos para aumentar as suas 
capacidades e o  seu leque de perspectivas. 
 
No STREET COLLEGE reunem- se especialistas de diversos campos – seja trabalho 
de obras e manutenção, cultura, ciência ou IT. O STREET COLLEGE se encontra 
em todos os lugares onde pessoas estão dispostas a compartilhar informações e 
aumentar o seu conhecimento.  
 
Faculdades & cursos 
 
No SREET COLLEGE invertemos a norma da oferta e procura: os estudantes 
determinam o plano do curso conforme seus interesses e vocações. Dentre eles 
estão cursos de video & fotografia, programação de websites & apps, dança & teatro, 
make-up & maquiagem cênica, design-gráfico, criação de cenário, culinária, cursos 
de contabilidade, retórica, produção musical, construção e engenharia civil – tudo é 
possível. As salas do SC estao em todos os lugares, seja na rua, universidade ou 
empresa.   
 
No STREET COLLEGE existem no momento quatro campos: arte & mídia, esporte & 
sociologia, política & economia, natureza & meio ambiente. De acordo com a procura, 
novas áreas podem ser formuladas. A transferência entre os cursos é sempre 
possível, pois a interdisciplinaridade é a base do SC. Como único requisito está a 
vontade em descobrir algo novo e aprofundar os próprios conhecimentos. 
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Diploma 
 
Para comprovar os conhecimentos adquiridos no STREET COLLEGE, os 
participantes ganham um diploma. Os diplomas não são padronizados, cada um 
reflete as capacidades individuais desenvolvidas. Um conselho administrativo de 
especialistas das áreas do direito, etnologia, coaching e ciências de arte e cultura, 
desenvolveu critérios que se referem ao EQR (enquadramento de qualificação 
europeu para um aprender vitalício) assim  possibilitando um reconhecimento social 
do diploma STREET COLLEGE.  
 
Visão  
 
Nós do STREET COOLEGE compartilhamos uma grande visão: O STREET 
COLLEGE será um modelo mundial de uma educação individual e autodeterminada. 
Futuramente vão haver cooperações com parceiros de grandes metrópoles globais 
como Nova York ou São Paulo. Intercâmbios e estágios vão fortalecer uma troca de 
conhecimentos internacional. Através do diploma do STREET COLLEGE e com o 
apoio de pessoas, instituições e empresas novas perspectivas de profissão e 
educação se abrirão. 
 
A parte principal do STREET COLLEGE são as pessoas - nossos portadores de 
ideias: os estudantes, professores e também parceiros e apoiadores. Saã pessoas 
que sabem que uma educação inovadora é possível para todos e em qualquer lugar. 
São pessoas que dividem a nossa convicção que todos nós aprendemos um com o 
outro e que acreditam que todos nós somos professores e alunos ao mesmo tempo, 
porque cada pessoa possui suas capacidades especiais e gosta de aprender outras 
coisas adicionais.   
 
Visões se alimentam com suas realizações Pra tornar as visões reais, precisamos de 
parceiros internacionais prontos para por em prática este plano corajoso - 
juntamente com os jovens que já estão seguindo os seus caminhos. 
 
Por favor ajudem e participem do STREET COLLEGE! 
 
 
 
 


